
Døråbner til hængslede døre
SWINGDOOR Smart Drive 1101

Åbner alverdens døre!



Leder af komfort-
klassen

TORMAX SWINGDOOR Smart Drive 

1101 forvandler alle hængslede døre til 

automatiske døre på et øjeblik. Denne 

pålidelige og støjsvage døråbner er 

det helt rigtige valg ved nye og eksi-

sterende døre. Elegant design og stor 

trækkraft gør Smart Drive 1101 egnet til 

anvendelse i såvel virksomheder, som 

offentlige bygninger og private hjem.

Driftsklar på et øjeblik

Smart Drive 1101 monteres normalt 

over døren, med henholdsvis skubbe-

arm eller glidearm, alternativt kan 

døråbneren monteres direkte på dør-

pladen.

Det brugervenlige Teach-In-Program 

giver mulighed for individuel tilpasning 

af funktionerne til Deres behov. Ek-

sempler: Hvor hurtigt skal døren åbne? 

Hvor meget skal den åbne? Hvor længe 

skal den være åben? Hvor hurtigt må 

den lukke? Alt dette kan justeres uden 

værktøj og ekstra udstyr. TORMAX 

SWINGDOOR Smart Drive 1101 er 

den færdige døråbner i førsteklasses 

TORMAX kvalitet, med hidtil ukendte 

muligheder for brugeren.

Anvendelsesområder

•  Fløjdøre i forretninger samt private og offent-
lige bygninger

•   Til standardbrug og lavenergibrug (f.eks. han-
dicapområde)

Fordele

•  Enkel montage og igangkøring ved nye og 
eksisterende døre: Montage, tilslutning af 
strøm, indstilling af parametre og klar til brug

•  Push and Go: Åbner automatisk døren ved 
manuelt skub eller hvis der trækkes i døren

•  Støjsvagt, elektromekanisk drev med kugle 
spindel transmission (patent anmeldt)

•   Stabilt internt åbningsstop gør eksterne dør-
stop overflødige

•  Ved forhindringer reverserer dørautomatikken 
dørens bevægelse og trækkraft overvåges 
elektronisk i hele bevægelsesforløbet

•   Enkel manuel betjening, f. eks. ved strømaf-
brydelse og kontrolleret lukning ved hjælp af 
den indbyggede lukkefjeder

•   Glideskinne arm kan forsynes med panik-
beslag, hvis døråbneren anvendes på pinol-
hængslede flugtvejsdøre

•  Indstilleligt sluttryk gør det muligt at lukke dø-
ren sikkert 

Tekniske data

Udvendige mål 85 × 116 × 580 mm

Strømtilslutning 115 V AC / 60 Hz eller 
230 V AC / 50 Hz

Kapslingsklasse IP 22

Driftsindstillinger lukket / automatisk / 
åben

Strømforbrug 3 – 140 W

Sensor- og låse-
strømforsyning

24 V DC / 0,75 A

Bevægelsesforløb 2 (uafhængigt ind-
stillelige)

Åbningskraft justerbar

Hold-Åben-Tid justerbar 0 – 600 s

Indgange 6 (impulsgiver, 2 sik-
kerhedsapparater, 
driftsformer off  og 
åben, nøglekon-
takt)

Udgange 3 (elektrolåse-start-
styring, melding af  
dørstilling lukket 
eller åben, over-
vågning af  sikker-
hedsudstyr)

Hold-Åben-Funktion Tids- / Kipstyring

Anvendelseskategori 
efter prEN12650-1
(januar 2002)

1 2 12 2 0 1 01234 0

Maksimal dørvægt

Karmmontage med glideskinne arm

Montage på dørblad med normal arm

Karmmontage med normal arm
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Dør bredde

Producent: TORMAX Landert Motoren AG CH-8180 Bülach-Zürich www.tormax.com info@tormax.com

TORMAX er en division og et registreret mærke af Landert Motoren AG

TORMAX DANMARK A/S
Vangeleddet 45-47
2670 Greve
Telefon   +45 43 90 90 66
Fax         +45 43 90 91 04

TORMAX DANMARK A/S
Hjortsvangen 36
7323 Give
Telefon   +45 75 73 90 66
Fax         +45 75 73 90 16 www.tormax.dk info@tormax.dk


